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BAO CÁO
Kêt qua giám sat cong tác quán 1, bão v và giao dt rfrng thuc Dir an 661,
Diy an 327 trên dta bàn huyn và Dir an Trung tam ciim xã Long Mon
Thc hin Nghj quyêt s 3 0/NQ-HDND ngày 18/7/2017 ca Hi dng nhân
dan huyn Minh Long ye Chucing trInh giám sat näm 2018, Thung trçrc Hi dông
nhân dan huyn ban hành quyêt djnh thành 1p Doàn giám sat và Kê hoach giárn
sat cOng tác quàn l, bào v và giao dt rixng thuc Dir an 661, D an 327 trên dja
bàn huyn và Dir an Trung tam cirn xà Long Mon. Thung trxc HDND huyn báo
cáo kêt qua giám sat, cii the nhu sau:
A. DiC DIEM TINH HINH
I. TInh hlnh chung.
Minh Long là huyn min nüi cia tinh Quàng NgAi, có tng din tIch tr
nhiên 23 .731,59 ha, trong do din tIch rmg và dat lam nghip 21.233,14 ha; huyn
phân chia dja gii hành chInh thành 05 xã/43 thôn, vi dan sôlà 18.311 nguO'i, mt
d dan cu trung bInh là 76 nguè'i/km2 , có hai dan tc sinh sOng gän bó lâu di là
Kinh và Hre; dan tc Hre chiêm 76,64%; kinh chiêm 23,36%. Mt d dan cu phân
bô khOng dêu giQa các xä trong huyn, dong nhât & x Long Hip là:
. D che phü rü'ng 65,63%.
235ngtr&i/km2, thâp nhât là & Long MOn 21 ngu&i!km2
II. Cong tác chi dio thirc hin quàn I, bão 4 và giao dt rfrng thuc
Dir an 661, Dix an 327 trên da bàn hu4n và Dir an Trung tam cijm xà Long
Mon
Thc hin Lut Bào v và phát trin rmg näm 2004; Nghi. d:jnh s
2312006/ND-CP ngày 3 0/3/2006 cña ChInh phü ye thi hành Lut Bào v và phát
triên r1rng; các van bàn huóng dn lien quail, Hat Kiêm Lam huyn và Ban Quàn 1
rung phOng h d tham muu UBND huyn ban hành nhiêu van bàn chi do, quán
1, to chL'xc thirc hin bào 4, phát triên rung và giao dat rrng thuc Di an 661, Dir
an 327 trên da bàn hu4n và Dr an Trung tam ciim xä. Long MOn ci the nhu:
Quyêt dinh so 06/2004/QD-UBND ngày 04/3/2004 ye Phân cap quàn 1 nhà nu&c
ye rung và dat lam nghip cho UBND các xã; Quyêt djnh so 06/2014/ QD-UBND
ngày 26/9/2014 ye vic phân cap quàn l Nba nuâc ye rrng và dat lam nghip cho
UBND các xà; Quyêt dtnh sO 505/QD-UBNTI) ngày 11/4/2017 ye thành 1p TO
cOng tác kiêm tra và bàn giao dien tIch rung chuyen dOi tr rung phông h sang
rung san xuât và ngoài 3 loi rung theo Quyêt dtnh sO 2480/QD-UBND ngày
31/12/2015 cña IJBND tinh Quàng Ngai; Quyêt dnh so 823/QD-UBND ngày
4/7/2017 ye vic giao rung cho UBND xa; Quyêt dnh sO 520/QD-UBND ngày

14/4/2017 v viêc phé duyêt D cuo'ng nhiêm vi và dr toán Lp Quy hoch, kê
hoch báo v và phát triên rrng huyn Minh Long giai don 2017 — 2020 vàCông
van 509/UBND-KTTH ngày 20/10/20 15 cña UBND huyn Minh Long ye vic
tang cuèng các bin pháp cap bach ngän chn tInh trng chat phá rü'ng, lan chiêm
dt rrng trái phép,. . .Ngoài ra, hang nàm ban hành Chi thi ye vic tang cixmg cáo
bin pháp phông cháy, chü'a cháy rung trong müa khô; Quyet dljnh kin toàn Ban
chi dao ye kê hoach bào v và phát triên rrng huyn Minh Long.
NhIn chung, trong thà'i gian qua UBND huyn dà kjp thô'i lành do, chi do
cáo co quan chuyên mon cüa huyn và UBND cáo xã triên khai thirc hin cong tác
quán 1, bâo ye và giao dat rIrng thuc cáo Di an 327, Dr an 661 trên da bàn
huyn và Trung tam cm xã Long Mon. Tuy nhiên vic to chuc triên khai cüa cáo
co quan chic nàng và chInh quyên da phuGng thrc hin chra kjp thi.
B. KET QUA THU'C HIN QUAN L, BAO V VA GIAO DAT
RUNG THUQC Dc AN 661, DTI AN 327 TREN D!A BÀN HUYN VA Dli
AN TRUNG TAM CUM xA LONG MON.
I. Thiyc trtng v quail I, bão v và giao dt rirng thuc các thy an
1. Dir an 661
Tng din tIch dt trng rung phông h5 thuc dr an 661 trên dja bàn huyn
Minh Long: 446,8 8 ha, vó'i tOng von dâu tu: 1.737.395.000 dOng. Cii the:
- Xà Thanh An: 13,77 ha trng näm 2006 ti tiu khu 273, loài cay Lim
Xanh+ Keo tai Tucng. VOn dâu tu: 55.000.000 dông.
- Xã Long Mai: 38,66 ha trng nãm 2006 ti tiu khu 265, loài cay Lim
xanh+ Keo tai tugng. Von dâu tu: 154.640.000 dOng.
- Xä Long Son: 17,15 ha trng nãm 2006 ti tiu khu 265, loài cay Lim
xanh+ Keo tai tung. Von dâu tu: 68.600.000 dông.
- Xã Long Môn: 377,3 ha, tng vn du tu 1.459.155.000 dng. Theo Quyt
djnh so 2480/QD-UBND ngày 3 1/12/2015 cüa UBND tinh Quáng Ngài ye vic
diêu chinh bô sung quy hoach li 03 loai rurng có 151,13 ha chuyên ra ngoài rrng
phông h, con 226,17 ha là rrng phông h. Tuy nhiên, qua kiêm tra rà soát và do
dac lti thI trong 151,13 ha có 80,15 ha dã dat tiêu chI thành rIxng, con 70,98 ha
chua thành rumg hin ti UBND xã Long Mon dang quãn 1. Trong do:
+ Rung trng näm 2005 ti tiu khu 270, khoâng 4, 6 din tich 100 ha. Vn
dâu tu: 249.95 5.000 dông, loài cay trOng Lim xanh+ Keo tai tucmg.
± Rrng trng näm 2007: tai tiu khu 280 kkioánh 4,5 ,6 din tIch: 107,3 ha.
Von dâu tu: 429.200.000 dông, loài cay trOng Lim + keo tai tucmg.
± Rung trng näm 2008: Tiu khu 280, khoãnh 6,7,9,10 din tIch 120 ha.
VOn dau tu: 480.000.000 dông, loài cay trông: Lim + Keo tai tuçing.
+ Rung trng nàm 2010: Tiu khu 280, khoánl-i 8,10. Tiu khu 281, khoãnh
4, Din tIch 50 ha, loài cay trông Lim xanh+ Keo tai tuçmg. Vn dâu tu:
300.000.000 dOng.
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2.Dirán 327
- Tng din tIch dt trng rmg phông h thuc di.r an 327 trên dia bàn xà
Long Mon là 180 ha. Cy. the:
+ Diên tIch n1rng trng näm 1997 Chucmg trInh DCDC huyn Minh Long ti
tiêu khu 275, khoành 1, din tIch 30 ha. Loài cay trông Muông den+Keo+Quê, mt
d 1600 cay.
+ Diên tIch rrng trng näm 1997 Chuoiig trInh rrng phông h du nguôn
thach Nham thuc tiêu khu 270, 275, khoành 8, 9, 10, din tIch 100 ha. Loài cay
trông Muông den+Keo, mt d 1600 cay.
+ Din tIch rrng trng nàrn 1999 Chuong trInh rng phông h du nguôn
thch Nharn thuc tiêu khu 270, khoânh 10, din tich 50 ha. Loài cay trông Muông
den+Keo, rn.t d 1600 cay.
- Vic triên khai thirc hin trng rmg thuc dix an 327 trên dia bàn xã Long
Mon chua mang l.i hiu qua và ducxc th hin qua Biên bàn kiêm tra dánh giá dii
an 327 trông rrng phông h ti xà Long Mon (180 ha) kêt qua không thành rrng
(theo Biên ban Dánh giá hin trçing rImg trông phông ho, ricng tróng näm 1997,
1999 chu'oi'ig trinh phông h dóu nguôn Thch Nham ngày 05/4/20208 cz.a Doàn
kiêrn tra du'cic thành 1p tgi Quyêt d/nh so 88/QD-UBND ngày 25/3/2008 cia
UBND huyçn Minh Long).
3. Diy an dat trung tam ciim x.
- Tng din tIch ti khu trung tam ciim xâ Long Mon là 7.572,5 m2. Trong
do:
+Dt cp cho h gia dInh: Din tIch d nghi. cp giy chiirng nhn quyên sü
ding dat (GCNQSDD) theo Th trInh so 49/TTr —UBND ngày 12/09/2017 cüa
UBND xã Long Mon ye vic dê ngh k, cap giây chirng nhn quyên si1 dy.ng dat
h gia dInh, cá nhan là: 3.555,8 rn2 . Trong do: Din tIch dã cap GCNQSD dat là:
3.375,4 m ti Quyet dnh so 13/QD-UBND ngày 27/02/20 18 cüa UBND huyn
Minh Long ye vic cap giây chi'rng nhn quyên si:r diing dat cho các hO gia dInh, cá
nhân tti Trung tam ci1m xà Long Môn, huyên Mirth Long (15 hO); Quyêt djnh sO
20/QD-UBND ngày 12/04/2018 cüa UBND huyn Minh Long ye vic cap giây
chirng nhn quyên s'x dy.ng dat cho cac hO gia dInh, cá nhân ti Trung tam ciim xà
Long MOn, huyên Minh Long (3 hO). Din tIch dà dê nghi. nhung chua cap
GCNQSD dat là 180,4 m2 (Dat cia h ông Phgm Tam, l3 do vi phçim hành lang
giao thông UBND xâ dâ kiêm tra và dê nghj tháo g& nhu'ng Ong chita chap hành
và hin nay dang th
- Dt cOng trInh phic igi: Din tIch dä cp GCNQSD dt cho Nhà van hóa
thôn Lang Trê là: 1.15 7m2. (Theo GCNQSD dat có sO G(]N. BK 646228, sO vào sO
cap GCN: CT 01693, thvca dátsô 41, tà ban dO sO 9, cap ngày 13/7/2012).
- Din tIch dt con 1i cña khu Trung tam ciim xä Long Môn, UBND x
dang quail l hin ti là: 2.859.7 m2 (bao gOm khu dan cit dOi din vó'i UBND xã và
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phn dat dó'i din trzthng THPTDTBT Tiê'u HQC x Long Mon (giáp dzthng tinh l
628)).
II. Kêt qua giao khoán và bão v rung thuc các thy an
1. Dtrán 661:
Dix an 661 hin nay d thành rirng, Ban quàn l rrng phông h dà thçrc hin
giao khoán, có sr phôi hçip vi UBND xã to chirc h9p dan dáng k nhu câu khoán
báo v rrng. Lp danh sách h nhn khoán BQL rung tiên hành k hçip dông
nguyen the bào v rumg ngay tr dâu nãm den khi co Quyêt djrih phân bô von BQL
rung tin hành k hçp dông chInh thirc de bào v rirng. Dông thoi, tarn lrng 50%
cho h nhn khoán con 50% cuOi nãm nghirn thu dt tiêu chi nhu trong hgp dOng
dã k thI thanh toán 100% cho h nhn khoán. Tai x. Long Mon có 182 h nhn
khoánl3 .184,75 ha bao gôrn rurng tir nhiên và rmg trông thuc dr an 661, trong do:
Lang ren 47 hô/1.330,32 ha; lang Trê: 72 h/765,95 ha; Ca Xen 18 h/136,16 ha;
Lang Gitra 45 h/951,62 ha vci so tiên giao khoán bào v là 400.000 dông/ha.
2. Diy an 327: Dt dir an 327 din tich 180 ha hin nay khOng thành rung
nên không thirc hin giao khoán bào v rumg.
III. Din tIch dat giao cho t chfrc, cá nhân thuê d trng cay Lam
nghip và vic cap giây chfrng nhn quyên sfr diing dat thuc Dty an 327, thy
an 661
1. Din tich dat giao cho t chfrc, cá nhãn thuê d tring cay Lam nghip
Tong din tIch dt cho h5 ông Dinh Van Thành thuê tti xä Long MOn là
269,6 ha, không thuc dr an 661 theo HcTp dông thuê dat so 01/HDTD ngày
29/12/2008. Cii thêhô sa thuê dat ti các thüa dat: so 147, t? bàn do so 8, din tich
88,827 1 ha; thra dat sO 45, ti bàn do so 7, din tIch 99,85 82 ha; thüa dat so 19, t?
bàn do so 5, din tich 69,9576 ha và thüa dat so 159, t bàn do so 4, din tIch
11,1292 ha.
Qua kt qua khào sat, thira dt s 45, t bàn d s 7 vói din tich là 99,8582
ha và thua dat sO 147, ty bàn do so 8 vii din tich là 88,827 1 ha. Toàn bô diên tIch
ciia hai thüa dat nay deu dã b mt so ngui dan thuc xã San KST, huyn San Ha
và mt so h dan thuc Lang Mum, thOn Ca Xen, xã Long Mon lan chiêm sü diing
chü yêu trông cay keo. Theo cOng van so 3641/BNV- CQDP ngày 10/08/2015 cüa
B Ni V "ye vic cOng nhn du'a vào iwu trI', quán l3 sv'i dyng bç3 hO so', ban do
dja gió'i hành chInh các cap tinh Quáng Ngi" khu virc ngui dan lan chiêm dã
chuyên qua huyn San Ha quàn 1 khoàng 58,4327 ha (do thay di dja giO'i hành
chIn/i).
Thua s 19, t bàn d s 5, thuc thôn Lang Gita, din tIch cho thuê là
69,6579 ha; trong do hin trng rung tu nhiên khoàng 3 1,8791 ha, phân din tIch
con li cüa thua dat khoàng 37,7788 ha dà bi mt so h dan thuc thôn Lang Gica,
Lang Trê xã Long Mon chiêm diing trOng cay keo.
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Thira dt s 159, to' bàn d sé 4, thuOc thôn Lang trê, din tIch cho thuê là
11,1292 ha; trong do, hin trng cay lim bii, cay go tr nhiênrái rae, cay may là
khoàng 1,3 ha, din tIch cOn li khoàng 9,8292 ha dà b mtsô h dan thuc thôn
Lang Trê, xã Long Mon chiêm diing vào mic dich chü yêu trông cay keo.
Di an 327,
2. TInh hInh cp giy chfrng nhn quyên sfr diing dat thuc
Dirán 661
- Dir an 327: Tong din tIch là 180 ha, trong do tng din tich nguo'i dan kê
khai 76,27 ha gôm 73 h/l49 thüa và k.hoàn 70 ha dã cap giây CNQSD dat cho
nguo'i dan vào näm 2008 theo Dir an Rudep.
- Dt thuc dir an 661: Tng din tIch 377,3 ha chua cp giy CNQSD dt
cho dan, hin nay UBND xà Long Mon quàn 1.
NhIn chung, vic trin khai thrc hin cong tác giao dt lam nghip ducic
thçrc hin sau khi có kêt qua rà soát quy hoteh 03 loi rüng theo Quyêt djnh so
871/QD-UBNID ngày 23/4/2008 cña UBND tinh Quàng Ngãi. Trên ca so' do phOng
Tài nguyen và MOi truo'ng huyn phôi hcp vo'i các co' quan chtrc näng và UBND
các xà thirc hin phuong an giao dat lam nghip theo Quyêt djnh so 175 1/QDUBND ngày 09/8/2007 cüa UBND tinh Quàng Ngãi ye vic phe duyt Báo cáo
kinh tê - k thut do ye bàn dO dta chInh và cap giây cho'ng nhn quyên sü diing
dat lam nghip, dat có khà nàng lam nghip và dat nông nghip trOng cay hang
nàm khác trên nên dat doe ti huyn Minh Long cña dr an Rudep; Quyêt djnh so
245/QD-UBND ngày 28/12/20 12 cüa UBND tinh Quàng Ngài ye vic ban hành kê
hoach thuc hin Chi thj sO 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 cüa Thu tuo'ng ChInh
phü ye thire hin mt sO nhim vi, giài pháp cap bach dê chân chinh vic cap Giây
chüng nhn quyên sü diing dat, quyên so' hftu nhà & và tài san khác gan lien v&i dat
và xây dirng co' so' dCt lieu ye dat dai. Tuy nhiên, kêt qua triên khai dir an Rudep có
mang 1ti hiu qua nhung chua cao.
IV. Dánh giá chat ltrçrng, hiu qua trông rIrng cüa các dr an
1. Dôi vó'i dr an 661:
- Din tIch trng rng phOng h là: 446,88 ha, trng cay urn xanh và keo lá
tram; trong do din tIch trOng rirng tai các xà Thanh An, Long Mai, Long Scm dt
hiu qua thành rIrng là 295,75 ha. Hin nay Ban Quàn l rrng dang giao khoán cho
cong dông dan cu thôn quàn l, bào v dê hiRing igi tiên nhan cong và các lam san
phi duói tan rimg.
- Xà long Mon tng din tIch 151,13 ha, chuyn ra ngoài phông h theo
Quyêt dnh sO 2480/QD-UBND ngày 3 1/12/2015 ye vic phê duyt kêt qua rà soat
quy hoch li 3 1oi rrng tren dja bàn tinh Quàng Ngài. Qua nhiêu nàm quân l,
bào v hin tai dã rà soat và do dt lai thI có 80,15 ha dà dt tiêu chI thành rung ti
khoành 4,5,6 tiêu khu 280 xà Long Môn, hin trng rung tçr nhiCn phçic hôi, chirc
nàng san xuât. COn 70,98 ha chua thành thng hin tai UBND xã Long Mon dang
quail l.
2. Dôi v&i dir an 327:
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Dr an trng rrng phOng h thuc dr an 327 qua kim tra dánh giá tai xã
Long Mon không hiu qua, không thành rrng (180 ha).
V. Cong tác phôi hqp kiêm tra, ra soát và xu' I vi phm các quy djnh v
quãn I, bão v rirng
1. Cong tác phôi hqp kiêm tra ra soát, tuyên truyn giáo diic pháp 1ut
ye cong tác chàm sóc, bão v rirng
Ban Quãn 1 rmg phông h, Hit Kim lam huyn phi hçp voi chInh quyn
da phucmg thirc hin cong tác tuyên truyên giáo diic pháp 1ut chê d chInh sách
ye quãn 1 bào v rmg; to chñ'c tuyên truyên Lut Bào v và phát triên rrng ngày
03/12/2004, Nghj dinh sO 09/2006tND-CP ngày 16/01/2006 cüa ChInh phñ qui
djnh ye phông cháy và chia cháy rrng; Luat Phông cháy và chcta cháy nám 2001;
Ngh djnh sO 23/2006/ND-CP ngày 03/3/2006 cüa Chinh Phü ye thi hành Lut bào v
và Phát triên rüiig; Ngh dnh 157/2013/NID-CP quy djnh xü pht hành chInh ye quãn
1, phát triên và bâo v rmg và quàn 1 lam san nhàm tang cithng cong tác dâu
tranh, phông ngra, phát hin, diêu tra, xü l vi phm pháp 1ut ye bào v ri1ng trên
cci s cht'rc nàng, nhim vi, quyên hn cña môi lirc luc,'ng, dam bào dung chInh
sách cüa Bang, pháp lust cüa Nhà nixc.
2. Kêt qua xfr 1 vi phim
Trong nhüng näm qua, tInh trng chat phá rung, 1n chim rrng phông h
diên ra trên dja bàn 5 xã, dc bit là tInh trang lan chiêm rñ'ng thuc các dir an 661
trên dja bàn x Long MOn. Qua khào sat thirc tê ti khoành sO 4 tiêu khu 280 mt
so h dan vi phm, chat phá rirng lay g và dat san xuât nhung khOng phát hin,
ngãn chin kjp thui và chua xác djnh duçc dôi tiiçing vi ph?rn.
Tr nàm 2015 dn nay, trên da bàn huyn dã phát hin 01 vçt vi phm các
quy dnh ye quàn 1, bào v rung thuc dtr an 661. UBND huyn ban hành Quyêt
dnh xü pht hành chInh 01 Vç1/32.000.000 dOng dOi vói h Ong Dinh Van Hoanh
sinh nàm 1939 tti thôn Lang Ren xâ Long Mon vói so tiên pht 32.000.000 dông
(dã np 13.000.000 dong) con 19.000.000 dông throng si.r không có khà näng np.
Don vj dä xác minh tài san, nhân than nhiêu lan và hin nay dà hêt thai hiu.
VI. Nhfing tim ti, hin ch và nguyen nhân
1. Tôntti,hnchê
a. Dir an 327
D? an trimng riirng 327 ti xã Long MOn (180 ha) không hiu qua và dugc
dánh giá khOng thành rrng.
Tir näm 2000 dn nay, dt thuc Dir an 327 hu ht dã bj nguai dan thôn
Lang Giüa và Lang Tre lan chiem sir diving. COng tác thông kê sO 1iu hO dan lan
chiêm dat chua cu the Va chua xác djnh duqc din tIch lan chiêm dat cüa tüng hO.
b. Dir an 661
- Di vth rung san xuât duc chuyen di tu ruing phOng hO sang ruing san
xuât theo Quyet djnh so 2480/QD-UBNID ngày 3 1/12/2015 cüa UBND tinh Quàng
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Ngài qua khào sat thirc t ti khoãnh 4, tiu khu 280 thuc thôn Lang Ren, xà Long
Mon chInh quyên dja phuong to chirc quàn 1, bào v rmg chua chat ch dn den
ngtri dan khai thác, cht cay lay g va mt so h dan có hành vi gpt vO quanh gOc
cay dé cay chêt dan nhàrn lan chiêm dat lam nuong ry nhung kiêm lam da bàn và
chinh quyên dja phuong khOng phát hin, ngän chn xr l kip thi và khOng xác
djnh ducic dôi tuçing vi phm dê xi:r l.
- Vic t chic thirc hin giao khoán bào v rirng phông h cho cong dng
dan cu trên dja bàn huyn ma cii the dja bàn xä Long Mon thirc hin giao khoán
trên bàn do và ngoài thirc dja nhung môc giói chua rO rang, vi vy vic giao khoán
chua gàn kêt chit chë vôi trách nhim cüa tmg h dan nhn khoán trong cong tác
bào ye rimg.
- Vic 1p phucrng an giao dt, giao rmg gn vi cp GCN quyn sü ding
dat cho ho dan thiêu dat san xuât trên dja bàn xã Long Mon theo Quyêt djnh
823/QD-UBND ngày 04/7/20 17 cüa UBND huyn Minh Long "ye vic giao rimg
cho UBND xâ quán l)" UBNID xã Long Mon chua thiic hin dxcic dn den mt so
h dan lan chiêm, phá rirng lam nuong ray.
- TJBND xa Long Mon thiu cung quyt trong vic xü l vi ph?rn hành
chInh dOi vi doi tuçmg vi pham xâm hii rrng, phá rrng lam nuang ray dan den
hiu qua ye cong tác quàn 1', bàn v rmg qua chua cao.
- COng tác t chirc tuyên truyn giáo dic pháp 1ut ch d chInh sách v
quàn 1, bào v rmg chua dugc thumg xuyên, sâu rng trong nhân dan.
- ' thirc, trách nhim cüa nhân dan trong cong tác nhn khoán, bàn v rung
chua cao dn den xày ra tInh trng g9t vó cay, phá rung và khi phát hin không
khai báo vfii chInh quyên dja phucmg.
c. Trung tam ciim xã Long Mon
- H ông Nguyen Thanh TInE và bà Duo'ng Thj Tüng xây drng nhà a và lam
quán buôn ban trn không diling mic dIch sü diing dat nhung chua duqc giái quyêt,
xi l dirt diem.
- H Ong Phirn Tam xay dimg ln chim hành lang giao thông UBND xã dà
kiêm tra, de nghi. tháo g nhung Ong chua chap hành.
2. Nguyen nhân
a)Diyán 327
- Chua thiic hin t& cOng the trng, chàm sóc, bào v rimg; Khu vçrc rimg
trOng gân khu dan cu, có nhiêu tuyên duông mon di qua dôi lüc ngui dan cOn có
hin tuçmg cht phá rurng trOng.
- Loài cay Mung den, keo lá tram không phü hçip vôi th nhuO'ng khI hu
ti khu virc trông rurng nên ti 1 cay sOng qua thâp và không phát triên.
b)Dirán 661
- Dien tIch d duçic chuyn di tr rung phOng h sang rmg san xut theo
Quyêt dinh s 2480/QD-UBND ngày 31/12/2015 cüa UBND tinh Quãng chua
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giao dang bj ngui dan 1n chim san xut, ngithi dan không hçp tác kê khai, che
du bó't din tIch vi sçi thu hôi nên vic không xác djnh dugc din tIch rmg cüa
chii the lan chiêm sir diing.
- Cong tác phi hgp gitra Ban quàn 1 rü'ng phông hO, Htt Kim lam, TJBND
xa Long Mon và cong dông dan cu nhn khoán bàn v rrng chua thiRing xuyên
kim tra nên không kp thi phát hin, ngän chn các dôi tuçlng xâm hai rrng.
- UBND xa chua quàn l t& din tich rrng dugc giao dn den tInh trng xâm
hi rmg, 1n chiêm rng die lam nuong ry và khai thác lam san trái phép. Cong
tác lãnh do, chi do h thông chInh trj i dja phuang ye to chrc tuyên truyên, phô
biên pháp 1ut cho ngui dan dê ngithi dan nàm bat và thirc hin chua ducc thuè'ng
xuyên.
- Cong tác giao dt trrnc day cüa rnOt s da phuimg bt cap, giao dt theo
the vi trI, din tIch ngoài thic da và
kê khai cña hO gia dinh, không xác djnh
trong ho sa, bàn d, trong khi dió can bO dia chInh không näm bat, cp nht kp th?yi
thông tin die to chirc thrc hin rà soát, xac djnh din tIch dat cüa tüng hO si:i diing
die giao khoán hoc cap GCNQSD dat can giao.
c. Trung tam ciim xä Long Mon
- Cong tác quàn 1 dt ti Trung tam cim xã Long Mon cèn nhiu bt cap,
UBND xä xi1 1 thiêu cuong quyêt, chat chê; Can bO chuyên mon chua tham mini
lành do IJBND xã giài quyêt diirt diem các hO dan vi pham, dan den ton dçng kéo
dài kéo dài nhiêu nàm.
VII. Kiên nghj d xuãt
1. Dôi vói UBND huyn
a. D nghj UBND huyn cn có 5' kin di v&i UBND tinh: Phân bô kinh
phI die thirc hin các Chucmg trInh Quàn bàn v rmg, trOng bang xanh kêt hcip
phân djnh ranh gici gitra các loai rrng die xây di.rng mOt dumg bang mang tInh
tr1rc quan, ngui dan de nhn biet, hn chê xâm lan rrng phông hO.

15'

b. D ngh UBND huyn can trirc tip chi dio các do'n vj chuyên mon
thtyc hin nhing nhim viii sail:
- Chi dao Phông Tài nguyen và Môi truèng huyn, Ht Kim lam huyn,
Ban Quán 15' rrng phông ho, UBND các x và các ngành có lien quan kiêm tra rà
soát ye thirc dja dôi vi tat cà din tich dat thuOc dir an 661, 327 và trung tam ciim
xã Long Môn; Báo cáo rO diên tIch bi lan chiêm, din tIch bI chat phá, g9t vö cay
nhu khoãnh 4 tieu khu 280, xác dinh chü the lan chiêm, phá rrng.
- Chi dao Ht Kim lam huyn, Ban Quàn 15' rü'ng phông hO và UBND các
xa:
+ Tang cumg cOng tác tun tra, truy quét d kjp thôi phát hin, du tranh
ngàn chn các hành vi vi phm pháp lut ye báo v và phát triên rrng, kien quyet
x1r các dôi tuçrng chat phá rrng, lan chiem dat rung phông ho.

15'
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+ Tham miru cho UBND huyn có bin pháp xir 1 dirt diem các dôi tuçmg
vi phm dã có Quyêt dinh xr pht. Dng thai phôi hgp vâi UBND xã Long Mon
xác djnh rô dôi tuçing khai thác, chat cay lay g ti khoành 4, tiêu khu 280 thuc
thôn Lang Ren, xã Long Mon và mt so h dan có hành vi gt vô quanh gôc cay dé
kjp thi xü 1 các hành vi vi pham chiêm dat lam nuang ray nhäm kp thai ran de,
ngän chn các dôi tugng vi phrn chInh sách, pháp lut bào v và phát triên rmg,
tang cumg hiu lirc, hiu qua quàn 1 nhâ nrnc; Xác dinh rO trách nhim thuc ye
dan v nào dê có bin pháp xr l.
+ Tang cuô'ng t chirc tuyên truyn và 4n dng nhân dan chp hành nghiêm
chInh sách, pháp luat ye bào v và phát triên rung. Dông thO'i quán trit, nâng cao
thrc ngui dan và cong dông dan cu trong vic thic hin day dü nghTa vi, quyên
lçii cüa mInh trong vic thirc hin giao nhn khoán bào v rimg.
- Chi do phèng Tâi nguyen và Môi trung huyn phi h9p vâi chInh quyên
dia phucmg 05 xã to chirc rà soát li giây chimg nhn quyên sü ding dat dã cap cüa
chuo'ng trinh Vlap cho cac h dan, chinh l kp thai nhffiig sai sot dê ngui dan
quãn i, on djnh san xuât, tránh tInh trng khiêu kin ye dat dai. Lp thu tic cap
giây chirng nhn quyên sur diing dat thuc dir an 661,327 cho dan san xuât. Tham
muu UBND huyn thu hôi din tIch dat dà cho thuê nhung không sir diing và quàn
l hiu qua dê ngixi dan lan chiêm san xuât.
- Chi dao, don dc UBND xä Long Mon 1p phucing an giao dat, giao ruing
gän vi cap GCN quyên sui ding dat cho h dan thiêu dat san xuât trên da bàn x
Long Mon theo Quyêt djnh 823/QD-UBND ngày 04/7/2017 cüa UBNID huyn
Minh Long "ye vic giao rfmg cho UBND xä quán l ".
- Xem xét Ti trInh s 01 /TTr-BQLDA ngày 12 tháng 10 näm 2018 cüa
Ban Quân l giao rumg, cho thuê ruing "ye vic dê nghj phê duyt dê cu'crng va dr
toán kinh phi xáy c4mgphu'o'ng an giao rimg gán vó'i giao dat và cap giáy chi'ng
nhn quyên sit dyng dat lam nghip huyn Minh Long näm 2018" dê Ban Quàn l
giao ruing, cho thuê ruing triên khai thirc hin các buc tiêp theo.
2. Dôi vó'i Ban quãn I rrng phông h
- Tang cithng cong tác tuân tra, truy quét ti các dim nóng có nguy co xâm
hi den tài nguyen ruing. Phôi hçp vi ca quan chuic näng và chInh quyên dia
phuang to chuic tuyên truyên Lut bào v và phát trien ruing; Dông thii phôi hqp
vâi UBND xA Long Mon xác djnh rô dôi tung khai thác, cht cay lay go ti
khoành 4, tieu khu 280 thôn Lang Ren, xa Long Mon thuc phân din tIch Ban
quán 1 rung phOng hO huyn quail l và mOt so hO dan có hành vi g9t vó quanh
gôc cay dê lan chiêm dt lam nuang ray.
- Thrc hin nghiem tuc Quy ch bào v ruing duc ban hành kern theo Quyt
dinh so 17/201 5/QD-TTg ngày 09/6/2015 cuia thu tuó'ng ChInh phü.
- Thixc hiên chê do giao khoán bâo v rung cho nhân dan darn bào dñng quy
dnh. Nâng cao trách nhim trong vic giao khoán, bâo v ruing, to chrc nghim
thu và có dánh giá hiu qua khoán bào v ruing hang nam cUa tixng hO gia dInh,
cong dông dan cu dê nâng cao hiu qua cham sóc, bão \T ruing.
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3. Dôi vri Hat Kiêm Lam
- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn bào v và phát triên riimg, phOng cháy
chüa cháy rrng, phôi hcp vó'i the c quan lien quan, chü ±ng tp trung tang cixmg
tun tra, truy quét báo v rüng, phông, chông các hành vi xâm hi rung, cháy rüng,
mua, ban, vn chuyên lam san trái pháp 1ut... Phôi hçp vi UBND xà Long Mon
xác djnh rö dOi tucmg khai thác, cht cay lay go ti khoành 4, tiêu khu 280 thuc
thOn Lang Ren, xà Long MOn và mt sO h dan có hành vi gt vO quanh gôc cay dé
lan chiêm dat lam nuo'ng ray.
- Dy nhanh tin d hoàn thành cOng tác giao rng, cho thuê ruing trên dja
bàn huyn; Thrc hin Quy hoch bào v và phát triên rung giai don 2017- 2020.
- Huâng dn v chuyên mOn d UBND các xä xây dirng phuang an quàn 1,
bào v rumg hang näm. Phôi hgp vói U' ban nhân dan các xà hu&ng dan chü rumg
l.p và thirc hin phuo'ng an bâo v ruing, tO chiirc tp huân bôi duô'ng nghip vi bào
v ruing cho chñ ruing.
- Phi hçip vâi chinh quyn dja phuong xây dyng phucmg an quàn l, bào v
ruing dOi vâi din tIch có rung, dOi vó'i din tIch không thành ruing thI phôi hçrp vi
chInh quyên dja phucing cap cho nhCtng h dan nghèo thiêu dat san xuât.
4. Dôi v&i UBND xã Long Mon
- Di vci din tIch 327, 661 hin nay dã chuyn ra ngoài ruing phOng h theo
Quyêt djnh so 2480/QD-UBND ngày ngày 3 1/12/2015 ye vic phê duyt kêt qua
rà soát quy hoach li 3 loi ruing trên da bàn tinh Quáng Ngãi thi UBND xA Long
Mon khân trucmg 1p phuong an quàn l, báo v ring hoc dê xuât UBND huyn
xem xét, thanh l rung trOng khOng thành ruing gãn vói cap GCNQSD dat cho
nhmg h dan thiêu dat san xuât trên dja bàn xA.
- Phi hçip vfñ cci quan chrc näng xác dnh rö d& tugng khai thác, ch.tcây
lay go ti khoánh 4, tiêu khu 280 thuc thOn Lang Ren, xã Long MOn và mtsô h
dan có hành vi gt vO quanh gOc cay dê cay chêt dan nham lan chiêm dat lam
nuung ray dê có bin pháp ngàn chn, xir l nghiêm dôi tuçmg vi phm.
- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn và vn dng nhân dan chp hành
nghiêm chInh sách, pháp 1ut ye bão v và phát triên ruing. Dông thè'i quán trit,
nang cao thuic ngui dan trong vic tO giác nhuing hành vi chat phá ruing và cong
dOng dan cu trong vic thçrc hin day dü nghia vit, quyên lqi cUa mInh trong vic
thic hin giao nhn khoán bào v ruing.
- Xii l dirt dim di vi 02vit vi phtm, ln chim dt trái pháp 1ut ti trung
tam cim xà Long Mon (iç5 Nguyen Thanh Tinh và ha Du'cxng Thj Thng và h5 óng
Pham Tám).
Tren day là báo cáo kt qua giám sat cOng tác quàn l, bão v và giao dat
ruing thuc Dir an 661, Dii an 327 trên da bàn huyn và Dir an Trung tam cyiii xä
Long MOn. Dê nghj UBNID huyn, các don v duqc giám sat xay dmg kê hoch
khac phiic nhüng tOn tai, hn ché nêu trong báo cáo ciia Doàn giám sat và báo cáo
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h9p HDND huyn gitia nàm 2019
k& qua khàc phiic cho Doàn giám sat tri.thc ki
dê báo cáo ki h9p HDND huyen theo quy djnh./
TM. THTJ'ONG TRTJ'C HDND
No'i nit in:
- TTHDND tinh ( báo cáo);
U TICH
- TT Huyn ñy (Báo cáo);
- CT, PCT I-IDND huyn;
- KSi hcp thir 8, khóa XI;
- Phàng TNMT, BQLRPH, HKL huyn;
- To truOng To dai biêu xã Long môn;
- ThuOng trirc HDND, UBND xA Long MOn;
- \JPUB: PVP, CVTH;
-Lu'uVT.

iiih Thj Mai Sinh
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